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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939 р. Ціна 2 коп.

Завдання молодих захисників Вітчизни
Гарантом творчої праці 

радянського народу назвав 
товариш К. У. Черненко мо
гутність оборонного потен
ціалу країни у промові на 
Всеармійській нараді секре
тарів комсомольських орга
нізацій. Особлива відпові
дальність у сучасній склад
ній міжнародній обстановці 
лягає на плечі молодого по
коління радянських воїнів. 
Ленінський заповіт «Вчити
ся військової справи по- 
справжньому!» — головний 
стрижень, навколо якого 
будується вся робота ком
сомолі! Армії і Флоту.

29 травня робота Всеар- 
мійської наради секретарів 
комсомольських організацій 
проходила в секціях по ви
дах Збройних Сил СРСР. 
Тривало обговорення пи
тань, зв’язаних з дальшим 
посиленням впливу армій
ських і флотських організа
цій ВЛКСМ на розв’язання 
завдань, поставлених перед 
Збройними Силами Кому-

З глибоким інтересом комсомольці і молодь області 

ознайомились з промовою Генерального секретаря ЦК 

КПРС, Голови Президії Верховної Ради СРСР К. У. 

Черненка на Всеармійській нараді секретарів комсомоль

ських організацій. У відгуках, які надходять до редакції, 

висловлюється сердечна вдячність рідній партії за турбо

ту про підростаюче покоління, за високе довір’я комсо

молу. Промову товариша К. У. Черненка юнаки і дівчата 

сприйняли як бойову програму дій у виконанні тих зав

дань, які ставить партія перед Ленінським комсомолом.

Довір’я 
виправдаємо

Новою програмою дій для 
комсомолі! країни стала 
промова Генерального сек
ретаря ЦК КПРС, Голови 
Президії Верховної Ради 
СРСР товариша К- У. Чер- 
ненка на Всеармійській на
раді секретарів комсомоль
ських організацій 28 травня 
1984 року. Всі члени нашо
го комсомольсько-молодіж
ного колективу автогаража 
колгоспу імені Фрунзе 
ознайомилися з нею.

На пас, молодих, з надією 
дивляться сьогодні партія, 
старше покоління комсо
мольців і комуністів. «Ми 
впевнені, що вклад Ленін-

"О ІДКОЛИ себе пам’ятає, 
■*** завжди цікавився техні- 
ною. Особливо вабили ма
шини. Цікаво було хлопча
кам, а з ними й Леоніду, 
послухати розповіді бува
лих водіїв, які на своїх «по
луторках» та «ЗИСах» вели 
відлік дорогам війни.

Поступово, прислухаю
чись до порад старших, 
глибше знайомлячись з ав- 
тотехнікоіо, плекав мрію 
стати шофером. Хотілося 
самому повести автомо
біль, відчути як сталева 
конструкція підкоряєтеся 
твоєму вмінню.

Закінчивши в 1961 році 
курси водіїв, Леонід Клі- 
щевський був направлений 
в Гайворонське автопідпри- 

ністичною партією і Радян
ським урядом.

Як бойову програму дій 
сприйняли учасники наради, 
всі молоді воїни промову 
товариша К. У. Черненка. 
Новий приплив ентузіазму 
викликало у них нагород
ження комсомольської ор
ганізації Радянської Армії 
і Військово-ЛАорського Фло
ту орденом Червоного Пра
пора.

Не секціях відбулась діло
ва, заінтересована розмова 
про шляхи виконання зав
дань, поставлених у промо
ві товариша К. У. Черненка. 
Учасники наради продовжи
ли обговорення доповідей 
члена Політбюро ЦК КПРС, 
міністра оборони СРСР 
Маршала Радянського Сою
зу Д. Ф. Устинова і началь
ника Головного політичного 
управління Радянської Ар
мії і Військово-Морського 
Флоту генерала армії О. О. 
Єпішева, намітили заходи 
щодо посилення комсо

ського комсомолу в розви
ток країни буде зростати, 
помножуватись, — говорив 
Костянтин Устиновнч Чер
ненко. — Скажу більше: 
складаючи плани на най
ближчу п’ятирічку і аж до 
початку наступного століт
тя, ми значною мірою роз
раховуємо саме па майстер 
ність рук, на дерзання дум
ки, на трудову совість ни
нішньої молоді».

Минув рік відтоді, як, 
відслуживши у рядах Ра
дянської Армії, повернувся я 
до рідного колгоспу. Ком
сомольсько-молодіжний ко- 
лектіїв автогаража радо 
прийняв мене у свою друж
ну сім’ю. А за останні пів
року ще шість хлопців, від
служивши в армії, поповни
ли наш КМК. П’ятеро з них

Ваблять дороги романтики
ємство 10032, де йому дали 
«ЗИС»-585. На цій машині 
пізнавав Леонід Миколайо
вич ази своєї професії.

В армії юнак пересів на 
«ГАЗ-66». А відбувши служ
бу, повернувся на поперед
нє місце роботи, де і про
був за кермом «ЗИСа» де
сять літ, За той час прізви
ще Леоніда Кліщевського 
досить Цасто згадувалося в 
числі передовиків, було за
несене до книги пошани ав- 
топідприємсіва, а його 
портрет прикрасив районну 
Дошку пошани. Але прина- 

мольського впливу на даль
ше підвищення пильності, 
бойової готовності військ і 
сил флоту.

У виступах підкреслюва
лося, що комсомольці, всі 
молоді еоїни Збройних Сил 
СРСР ще тісніше згуртують 
свої ряди навколо рідної 
партії, самовіддано працю
ватимуть над втіленням у 
життя її накреслень, напо
легливо Ечитимуться у ко
муністів ідейної перекона
ності і стійкості, революцій
ного оптимізму й мужності.

# * *
З ще більшою наполегли

вістю виховувати у молоді 
почуття любові до Батьків
щини і ненависті до її воро
гів, високу політичну, класо
ву пильність, постійну готов
ність до подвигу — таке 
завдання поставив Генераль
ний секретар ЦК КПРС, Го
лова Президії Верховної 
Ради СРСР К. У. Черненко 
в промові на Всеармійській 
нараді секретарів комсо

уже працюють на нових ав
томобілях. Наш колектив 
неодноразово виходив пере
можцем соцзмаганпя не 
тільки в колгоспі, а й у ра
йоні.

Тож від імені своїх това
ришів хочу запевнити пар- 
тію, її ленінський Централь
ний Комітет, ЩО КОМСОМОЛЬ
ЦІ мого покоління виправ
дають те високе довір’я, про 
яке йшлося у промові това
риша К. У. Черненка.

О. БОНДАРЕНКО,

ВОДІЙ КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНОГО колективу 
автогаража колгоспу 
імені Фрунзе.

Новоукраїнський район. ’

СТАНЕ
ДОРОГОВКАЗОМ

Промова Костянтина Усти
новича Черненка на Всєар- 
мійській нараді секретарів 
комсомольських організа
цій . глибоко схвилювала 
комсо/лольців і молодь ра
йону. Адже в ній ідеться 
про досягнення і проблеми 
Всесоюзної Ленінської Ко
муністичної Спілки Молоді.

У комсомольських орга
нізаціях району триває ши

■

ди міського життя Леоніда 
Кліщевського не вабили: 
частенько у дорозі згаду
вав він рідне селище, де 
він полишив свсю юність, 
друзів, близьких і рідних. 
«Поїду додому!» — якось 
безповоротно і твердо ви
рішив.

І ось Леонід уже а меха
нізованому парку цукро- 
комбінату селища Салько- 
вого. Шофер та ще й з 
досвідом. І вже для бага
тьох не Леонід, а Леонід 
Миколайович Наставник.

Не зрадив він і тут тради

мольських організацій. Шля
хи його виконання обгово
рювались на заключному 
пленарному засіданні нара
ди. яке відбулося ЗО травня 
у Великому Кремлівському У 
Палаці.

Було схвалено рекомен- В 
дації Всеармійської наради І 
секретарів комсомольських 
організацій.

Присутні з піднесенням 
прийняли лист Центрально
му Комітетові КПРС, това
ришу К. У. Черненку, в яко- і 
му запевнили, що комсо- І 
мольці Армії і Флоту, всі 
радянські воїни з ще біль
шою наполегливістю і са
мовідданістю втілюватимуть 
у життя історичні рішення 
XXVI з’їзду КПРС, зміцню
ватимуть бойову готовність 
Збройних Сил, надійно за
хищатимуть великі завою
вання соціалізму.

Всєармійська нарада сек
ретарів комсомольських ор
ганізацій завершила роботу.

(ТАРС).

роке обговорення промови 
товариша Черненка на Все- 
врмійській нараді секрета
рів комсомольських органі
зацій. Справді викликають 
гордість слова Костянтина 
Устиновича про те, що міль
йони юнаків і діечат, вияв
ляючи героїзм повсякден
ної роботи, Еписують нові 
яскраві сторінки в літопис 
комсомольської слави. Але 
разом з тим ми розуміємо, 
які величні завдання ста- 
еить перед нами, молоди
ми, партія. Так, райком ком
сомолу ще недостатньо 
приділяє уваги тому, щоб 
всі комсомольські організс. 
ції й групи працювали в 
повну силу. Ще слабо конт
ролюємо власні рішення, 
часом допускаємо форма
лізм в роботі.

Прол\ова Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Голови 
Президії Верхосиої Ради 
СРСР К. У. Черненка на 
Всеармійській нараді сек
ретарів комсомольських ор
ганізацій стане для нас до
роговказом у вирішенні ба
гатьох внутріспілкових про
блем.

В. ІЛЛЮЩЕНКОВ, 

зсвбіддіпо/а комсомоль
ських організацій Олек
сандрійського райкому 
ЛКСМ України.

ції бути завжди попереду. 
Неодноразовий перемо
жець соцзмагання, кращий 
за професією. А тут ще й 
знаком «Ударник X п'яти
річки» нагородили. Довіря
ють найбільш відповідальні 
рейси.

— На такого водія можна 
покластися, — говорить за
відуючий Салькісським ме
ханізованим парком С. Г. 
Дяченко. — Завдання вико
нає вчасно, яке б не було.

Його знанням географії 
може позаздрити навіть фа
хівець. Бо для Леоніда Ми

Свіжі соновиті корми плюс трудове завзяття — ось 
складові успіху доярки Тоні Жолуденко: середньодобовий 
надій у її групі тварин зріс до п'ятнадцяти з половиною 
кілограмів від кожної корови. Такі результати дозволили 
їй очолити соціалістичне змагання молодих тваринників 
району.

На знімку: Т. ЖОЛУДЕНКО (зліва) із завідуючою 
МТФ В. А. ТИМУРДЖІ.

Фото С. АНДРУСЕННА.
Радгосп «П’ятихатський»,
Петрівський район.

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПІДСУМКИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ 
ДЕПУТАТІВ ВІСІМНАДЦЯТОГО СКЛИКАННЯ 

ЗАМІСТЬ ВИБУЛИХ

У неділю, 27 травня 1984 року, відбулися вибори дену* 
татів Кіровоградської обласної Ради народних депутатів 
вісімнадцятого скликання замість вибулих по Долин« 
ському міському виборчому округу' № ЗО, Новопразько« 
му виборчому округу № 84 та Кіровоградському місько« 
му виборчому округу № 148.

У виборах взяли участь всі виборці, внесені в списки 
для голосування. За кандидатів у депутати голосувало 
100 процентів виборців від числа виборців, які взяли 
участь у голосуванні.

За наслідками голосування окружні виборчі комісії 
встановили, що депутатами обласної Ради народних де
путатів вісімнадцятого скликання обрані:

— по Долпнському міському виборчому округу №30—■> 
Терещенко Петро Степанович, голова Долннського рай
виконкому;

— по Новопразькому виборчому округу № 84 — 
Скринник Валентин Васильович, завідуючий фінансовим 
відділом облвиконкому;

— по Кіровоградському міському виборчому округу 
№ 148 — Марусенко Віктор Максимович, начальник уп
равління внутрішніх справ облвиконкому.

Окружні виборчі комісії по виборах до обласної 
Ради народних депутатів.

колайовича Кліщевського 
географія пізнається на 
практиці. Десятки міст Ра
дянського Союзу об’їздив 
на своєму «КамАЗі >. Спідо
метр відраховував кіломет
ри до Ленінграда й Риги, 
Мурманська й Харкова 
Львова і Новоросійська. 
Скільки треба професійної 
майстерності, нервових зу
силь, душевної напруги, 
який професійний талант 
мати, щоб у великих, незна
йомих містах із вулицями, 
переповненими транспор

том, вправно і швидко вес
ти свого велетня...

Коли я залишав терито
рію механізованого парку, 
потужна машина чекала 
сеого господаря. Попереду 
була дорога на Дніпропет
ровськ (для цукрокембіна- 
ту потрібні цистерни з олі
фою). Побажавши Леоніду 
Миколайовичу щасливої 
дороги, я подумав: у чому 
ж все-таки щастя цієї люди
ни? І зрозумів: в закоха
ності у свою справу, відда
ності їй.

І. ЯВОРСЬКИЙ, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».
Селище Салькове, 
Гайворонський район.



сятикласників країни останній шкільний дзві.

«Молодий комунар»

І ШКОЛА — ЗАВОДАрсенальський
навчились у стінах рідної школи! Про це у

нон сповістив, що пора прощатися із своею
сьогоднішньому випуску «Вітрил» роздуму-

партою, з рідним класом, з учителями,

Іусіма, хто протягом десяти років допомагав

їм пізнавати ази різноманітних наук, у тому

числі найважливішої науки — стати люди- рона.

ють десятикласники Юрій ІГНАТЕНКО із

ною. Що візьмуть нинішні випускники із со

бою у вепике самостійне життя! Чого вони

Богданівської СШ № 1 Знам’янського райо

ну та Лариса КУШНІР із СШ № 1 м. Гайво-

ЛИСТІВ надійшло на адресу сьогод- 
нішніх «Вітрил».

Про сьою вчительну Ольгу Григорівну 
Нривоблоцьку розповідають учні Б класу Но- 
вопавлівсьної восьмирічної школи Маловнс- 
ківського району.

«У неї добре і щире серце, — пишуть во
ни. — Ольга Григорівна завжди рада зустрі
чі з нами, і ми теж з великим нетерпінням 
чекаємо її уроків, бо вони стали для нас 
улюбленими».

У листі до редакції своїм учителям-настав-
I] никам дякус учениця Саднівської восьмиріч

ки Устинівського району Світлана Кондра
тюк. «Ми ще не раз повертатимемось сю
ди, — пише Світлана, — за добрими пора
дами, щоб відчути, що нас тут пам’ятають,

Минулої п ятниці багатьом мільйонам де.

участь у сіль- 
вироб-
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що нам завжди раді всі педагоги, а особли
во перша вчителька Олена Михайлівна Кор- 
чемаха і нинішній класний керівник Вален
тина Анатоліївна Мельник. Велике спасибі 
всім наставникам, які, незважаючи на вто
му, на власні турбоп і клопоти, ніколи не 
відмовлялися допомогти, підказати, вирі
шити».

Про збір загону імені Зої Космодем'янської 
Перегонівської СШ, присвячений Перемозі 
радянського народу у Великій Вітчизняній 
війні, написав до редакції М. Чуб із Голова- 
нівсьного району. Він повідомив, що у гості 
до піонерів прийшли учасники війни підпол- 
ковник запасу С. О. Коротюк. полковник за
пасу А. Р. Пастушенко, М. П. Ружецький.

«ВІТРИЛА» ЩИРО ВДЯЧНІ ВСІМ АВТОРАМ!

ДЛЯ мене і моїх шкільних 
товаришів ця весна зали

шиться в пам’яті на все життя. 
Вона співпала з підготовкою 
до 60-річчя присвоєння комсо
молу імені Володимира Ілліча 
Леніна, із закінченням школи, 
з останнім виходом у поле у 
складі виробничої бригади.

Я живу в селі. Люблю свою 
Богданівку, рідну школу. Мені 
хочеться згадати сьогодні чудо, 
ву людину, нашого частого гос
тя і наставника Миколу Пет
ровича Вурсала. Він був одним 
із перших бригадирів нашої 
шкільної виробничої (вона не
забаром • святкуватиме своє 
30-річчя), і в 1956 році був на
городжений медаллю «За тру
дову відзнаку». М. П. Вурсало 
за комсомольською путівкою 
вступив у сільськогосподар
ський інститут, потім працював 
агротехніком, головним агро
номом, а нині він — голова 
колгоспу «Союз». Пристрасно, 
із захопленням і разом з тим 
вдумливо і серйозно розповідає 
Микола Петрович нам про 
нелегку хліборобську працю. Ми 
мріємо знайти в житті саме та
ке щастя, щоб можна було 
сказати собі: ти зробив справу, 
необхідну і корисну людям.

Сьогодні близько половини 
випускників нашої школи, які 
пройшли через трудові тради
ції виробничої бригади, беруть 
--------1---------------------

найактивнішу 
ськогосподарському 
ництві. Це закономірно. Ще в 
дитсадку я і мої ровесники ви
рощували розсаду для рідного 
колгоспу. Коли стали старши
ми, пробували свої 
шкільних майстернях, 
лись на дослідних ділянках на
шої десятирічки, а в сьомому 
класі приступили до вивчення 
будови і експлуатації трактора 
і автомобіля. Яким урочистим 
був день нашого прийому у 
члени учнівської виробничої 
бригади!

Трудове виховання від пер
ших навичок у дитячому садку 
до повного опанування секре
тів трактороводіння й автомо
більної справи, продуктивної 
праці у рідному колгоспі після 
закінчення школи проводиться 
у нашому селі за чіткою систе
мою.

Мабуть, немає зараз такої 
школи, де б учні не займались 
посильною працею: збирали ме
талобрухт і макулатуру, пра
цювали на присадибних ділян
ках, брали участь в осінньо- 
польових роботах у підшефних 
колгоспах. У нас усе це на 
контролі педколектпву, коміте
ту комсомолу, останній, до ре
чі, систематично підбиває під
сумки змагання між піонер
ськими загонами, комсомоль
ськими групами.

Незабутнім для мене було 
кожне трудове літо. У нас дав
но існує шкільний інтернаціо
нальним табір праці і відпочин
ку «Дружба». Щоліта у ньому 
дружною сім’єю живуть і тру
дяться члени шкільної виробни
чої нашої Богданівської СШ 
№ 1, учні СШ № 1 міста Бала- 
шихн Московської області, І’ри- 
горопільської ордена Трудового 
Червоного Прапора десятиріч-

УРОК ПРАЦІ

УЧИЛИСЯ
ПІЗНА АТИ

сили в
трудн-

кн № 2 Новоолександрівського 
району Ставропольського краю 
і Халданської школи Євлах- 
ського району Азербайджан
ської РСР. Комуністичне став
лення до праці, інтернаціональ
не виховання хлопців і дівчат— 
ці завдання вирішуємо ми сьо
годні, вони будуть у цеіїгрі 
уваги і тих, хто житиме і пра
цюватиме у «Дружбі* після нас.

Незабаром залишаться поза
ду десять сповнених турбот і 
надій шкільних літ. Протягом 
цих років учителі, комсомоль
ська організація десятирічки 
вчили нас бути бережливими 
господарями своєї землі. 1 я мо
жу з гордістю сказати, що ми 
ними станемо. Нам довіряють 
техніку, дають можливість пра
цювати поруч з дорослими.

Орати поле, заготовляти і пе
ревозити корми — повсюди по
трібні трактори, автомашини. 
Наші хлопці керують ними на
рівні з батьками, старшими 
братами. І починається це зі 
шкільної лави, бо в нашій де
сятирічці є чотири трактори, 
грунтообробне знаряддя. 420 
гектарів землі обробляється ви
ні руками школярів і немає, 
певно, в колгоспі дільниці, де б 
не працювали члени виробни
чої бригади. Думаю, що техні
ка повинна бути в кожній уч
нівській виробничій, _ бо ни
нішньому селу без неї не обій
тись. Вчимося бути господаря
ми змалку.

Ю. 1ГНАТЕНКО, 
учень 10 клаеу Богдан1в- 
еько! СШ N9 1, член об
кому комсомолу.

Знам’янський район.

ро- 
і па- 
:ебе.

виборам», «Естафета Великого 
почину» та і'нші. Кожен із чле
нів школи провів по Ю—12 
—и—ж..;.", Мас ДВІЧІ ЗИ

Л*Ам були обурені негідним 
^вчинком дівчини Бепи, і ножем 

написав свій відгук на прочи
таний уривок. У зв’язку з цим 
вирішили провести політікфор- 
мацію «Шануймо ветеранів», а 
Світлана Кармаліцька написала 
листа О. ГІадеріну, в якому 
запевнила письменника, що се
ред нас нема таких бездуш
них і байдужих до чужого го
ря людей, як Бела. Світлана 
одержала відповідь і прочи
тала нам 
сіданні.

Заняття у школі лолітінфор- 
маторів дали мені і моїм това
ришам дуже багато. Ми наа- 

----- « п*ліллии-

її на черговому за-

гарт
ХОДИНКОЮ до вершин робітничої май

стерності став для старшокласників 
одного з наймолодших і швидко зростаю
чих районів столиці України — Дніпров
ського міський конкурс «Кращий за профе
сією» на приз «Робітничої слави» тричі ор
деноносного заводу «Арсенал» імені В. І. 
Леніна. Радість перемоги разом з ними по
ділили шефи трудівники прославленого 
підприємства і в першу чергу майстри тру
дового навчання арсенальського цеху №33, 
що розмістився в навчально-виробничому 
комбінаті «Зміна».

Школярі є тут повноправними учасника
ми виробництва: за завданням шефів ви
пускають вироби майже 40 найменувань, у 
тому числі інструменти для робітників за
воду. Це породжує законну гордість: ще на 
шкільній лаві робити щось потрібне, су
спільно корисне, бачити результати своєї 
праці. Обсяг виконаних старшокласниками 
за назчальний рік робіт обчислюється ти
сячами карбованців. Головне ж, вважає на
чальник шкільного цеху, колишній робітник 
«Арсеналу» фрезерувальник шостого роз
ряду В. В. Карнатов, моральне загартування 
юних, які проходять школу трудових колек
тивів.

Прищеплення професійних навичок поєд
нується з продуктивною працею. Підліткам 
допомагають обрати професію, виховують 
у них відповідальність за доручену ділян
ку роботи. У виготовленні кожного виробу 
беруть участь підлітки, які освоюють різні 
спеціальності —• токаря, фрезерувальника, 
слюсаря механоскладальних робіт, оптика, 
складальника фотоапаратури, електромон
тажника. Учнівські бригади працюють за

єдиним нарядом. Переможці соціалістично
го змагання, девіз якого «З класу шкільно
го — в робітничий», дістають право працю
вати на колишньому верстаті знатного арсе- 
нальця Героя Соціалістичної Праці В. П. 
Щербини. Під час літньої чверті на підпри
ємстві працюють трудові об’єднання стар
шокласників. Та й протягом навчального ро
ку школярі тут — не гості. Без них не об
ходиться жоден заводський вечір: чи то 
вшанування трудових династій, переможців 
соцзмагання, чи посвячення молодих ро
бітників у арсенальці.

У трьох навчально-виробничих комбінатах 
міста є цехи і дільниці, обладнані «Арсена
лом». Вихованці цих структурних підрозді
лів підприємства, як свідчить досвід, ос
воюються в трудовому колективі вдсоє 
швидше звичайного і поназують більш висо
ку продуктивність праці. Так, уже □ перший 
рік самостійної роботи їтав переможцем за
водського нонкурсу професійної майстер
ності Юоій Шоха, Ще двом вихованцям «Змі
ни» токарям Сергію Ксноненку і Олександру 
Гладновському присвоєно треті розряди. їх 
товариші Валерій Павлов і Валерій Ковтун 
добре працюють у бригаді делегата XXVI 
з’їзду К'ПРС лауреата Державної премії 
УРСР П. І. Іванова. Для більшості учнів ар- 
сенальського цеху взагалі не постає питан
ня — ким бути. Вони приходять на завод, 
яний став рідним, або йдуть вчитись профе
сії. обраної ще на шкільній лазі.

На «Арсеналі» вже кілька років діє комп
лексна система підготовки кадрів, починаю
чи від школи і до повного утвердження мо
лодих у правах кадроиих робітників. Багато 
уваги вихованню гідної трудової зміни при
діляють заводська комісій сприяння сім'ї і 
школі, рада наставників, лабораторія проф
орієнтації і соціологічних досліджень.

Такий комплексний підхід до справи, спів
дружність навчальних закладів із базовими 
підприємствами знаходить немало послідов
ників. Ініціатива виробничих об'єднань «За
вод «Арсенал», «Кристал», авіаційного імені 
50-річчя Жовтня «Трудовому вихованню і 
профорієнтації школярів — активну допо
могу виробничих колективів» набула в Києві 
широкої підтримки. Нині в дев’яти районах 
відкрито такі профцентри.

А. МОЙСЄЄВА, 
кор. РАТАУ.

І

ШКОЛА ГІТУ

КОМУ ЗАВТРА ДО ВЕРСТАТА?
Між комсомольськими орга

нізаціями кіровогргдсьних СШ 
К» 4 і техучилища Н.> б існу
ють міцні зв'язки і ділове спів
робітництво по профорієнтації 
учнів школи. За запрошення
ми комітету комсомолу учили
ща випусиннни двох класів 
недавно побували в ТУ № 6. 
Вони оглянули навчальні набі- 
нети і майстерні, спортивний 
та актовий зали. З інтересом 
учні знайомилися з кабінетом 
технічної творчості. Особливо 
привернули їх увагу діюча 
модель сівалки, зроблена учас
никами гуртка технічної твор
чості. Головний номітет ВДНГ 
СРСР за виготовлення цізї сі
валки нагородив у 
дипломом III ступеня.

учнів нагороджені медалями 
«Юний учасник ВДНГ» і гро
шовими преміями.

Перед десятикласниками ви
ступили заступник директора 
училища з новчалвно-вихоьної 
роботи М. Г. Будак, майбутній 
токар Сергій Гуцул, колишній 
учень СШ № 4 Ігор Гоабчан, 
який нині здобуває в ТУ про
фесію електромонтера. Вони 
розповіли про навчання і від
починок юнаків і дівчат, про 
випускників техучилища, які 
трудяться зараз на багатьох 
підприємствах міста.

У СШ № 4 особливу увагу 
приділяють профорієнтаційній 
РіфтІ. У цьому педагогам до- 
л<Жпгають адміністрація і уч
ні ТУ №6. Вони оформили

для десятирічки стенц «Вибір 
професії» і фотомонтаж «Ко
му стояти біля верстата завт
ра». Викладачі і майстри ви
робничого навчання постійно 
виступають перед випускника
ми, розповідають про спеці
альності, які можна одержати 
в техучилищі. У його стрі
лецькому тирі проводились 
спільні змагання.

Тана ж потрійна профорієн
таційна робота проводиться і 
в інших школах міста. У ми
нулому році більше чотирьох
сот випускників десятирічок 
обласного центру прийшли 
навчатись до нашого техучи
лища. Більшість із них одер
жала деякі навички у між
шкільному навчально-вироб
ничому номбінаті, що дуже 
допомагає їм у навчанні.

М. ПОЛТАРАНІН, 
викладач Кіровоград
ського ТУ № 6.

СТО ДОРІГ — 
ОДНА ТВОЯ

найкращим 
корабель?

Да&ненько не зустрічалися 
ми з героями телесеріалу 
«Слідство яедуть знавці», 
встигли вже й призабути їх. Та 
дехто пам’ятає добре. Дев’я
тикласниця з м. Помічної Іри
на К., наприклад, хоче мати 
лише таку професію, «як у Зі- 
наїди Кібріт» (експерта). Га
даємо, це бажання Ірини 
швидше викликане було не 
знайомством з родом занять 
героїні фільму, а лише ефек
том, який вона справила на 
глядача. З голубого екрана 
почерпнули бажання стати 
дикторами телебачення також 
Люда К. з Гайворонського і 
Т. Нерода з Добровеличківсь
кого районів. Для цього треба 
мати вищу осеіту (найкраще 
театральну), володіти вираз
ним голосом, досконало знати 
мову, пройти прискіпливий 
конкурсний відбір...

Почавши, цю розмову про 
вибір професії, ми не мали на 
меті відвернути наших читачів 
від думок про спеціальності, 
що їх зацікавили. Просто на 
прикладі відібраних для огля
ду листів хочемо показати, чо
му поверховість уподобань ок
ремих молодих людей обме
жує наші можливості щодо 
консультацій.

Що, приміром, можна під
казати О. Наточій із Хмельо
вого Маловисківського району, 
котра питає, де треба вчитися 
на музиканта? Вона вже може 
вважати себе причетною до 
цього заняття, оскільки п’ять

років відвідує музичну школу. 
Та нам важко назвати дівчині 
адресу подальшого навчання, 
оскільки неясно, ким вона хо
че стати — композитором, ди
ригентом, акомпаніатором, 
концертмейстером — всі вони 
музиканти...

Газетну полосу, 
більше, довелося б 
під перелік адрес, 
пять Л. Морозову 
раїнки: «Назвіть усі 
в Кіровограді , куди 
вступити без екзаменів», 
стережемо: така неоформле
ність планів щодо майбутньої 
діяльності свідчить про відсут
ність чітких нахилів і таїть у 
собі небезпеку помилкового 
вибору.

С. Ільченко з Новгородків- 
ського району теж не одне 
училище цікавить, однак вона 
уточнює, що хоче вступати 
до того педагогічного, де «кра
ще вчитися», і питає, де ж во
но є таке. У цьому зв’язку хо
тілося б навести слова 
менника Юрія Ритхеу: ■ 
кращий корабель той, на 
му пливеш».

У Г. Цугуй із Суботців 
м’янського району інша 
бо-^а: вона роздумує — 
на курси друкарок при облас
ному комітеті ДТСААФ чи при 
Будинку офіцерів. А, може, й 
зовсім не йти, якщо редакція 
позитивно відповість на запи
тання, чи важко там навчатися. 
Відповімо: ризиковано йти, як
що заняття подобається не 
настільки, щоб незважати на 
можливі труднощі.

В одному з недавніх випус
ків «Вітрил» було вміщено ад
ресу Кіровоградського медич
ного училища, а бажаючі ста
ти фельдшерами та медсест
рами досі запитують, де ці 
професії можна набути.

Відділ шкільної і студент
ської молоді «МК».
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Світлана ЛУК ЯНЧУК Із 
Олекс іївсьної середньої 
школи Бобринецького ра
йону, Світлана БЕРЕЗОВ- 
СЬКА із Надлацької СШ 
Новоархангельсьного ра
йону. Віктор МЛРУСЕНКО 
і Валерій КИШКО із ПІща- 
нобрідсьиої десятирічки 
Добровеличківського ра
йону свою життєву дорогу 
вже обрали. Про це вони 
заявили і на обласному 

вЛгіьот! випускників загаль
ноосвітніх шкіл, що поба
жали працювати в тва
ринництві.

ПІОНЕРСЬКІ КОМІСАРИ

Фото В. ГРИБА,

Дівчат чекають
V загоні*

Комсомолець — вожатий. 
Саме він допомагає піонерам 
рости духовно, не залишатися 
осторонь цікавих і корм^лих 
справ. Валентина НаконеЦа І 
Любов Гараз другий рік про 
цюють із своїми хлопчикам ' 
дівчатками. Минулого роНУ 

"Ж"ш> ' "'"КВ'

X ІЗ СВОЇМИ підшефними Ва- 

трХорн* автомобілі, зашити 

' ПНа₽за”аИпьношкільиих^момсо- 
бТдТп^

Хахибн^ОхВЙш%ГвоПиГа,ма' 
Йь на Це право. бо завждй 
шпажно вислуховують прстої 5? пГонорів У| обов'язково ВИ 
правлїиоп. свої помилки

1-і першого дня роботи Ва
лентина «»конечна і Любов 
Гараз пам ятають. що за пихо 
вания підшефних ®оН« 
відають порсд^свосю^номсо.



дар- 
і'впи 
гро- 

голова 
ьикі.ч». пристрасно, 

із захопленням і р 
вдумливо і серйозн~ 
Микола Пет 
нелегку хліборобськ 
мріємо знайти в житті с 
ке щастя, щоб можна 
сказати собі: ти 
необхідну і корисну

Сьогодні 
випускників нашої школи, 
пройшли черг 
ції виробничої , 
____________ ж_____

ІСЇЇ'ІІ
інстит\

зон з тим 
но розповідає 

рошіч нам про 
чу працю. Лін 

аме та
бу л о 

іробпв справу, 
юдям.

близько половини 
які 

трудові традн- 
брнгади, беруть

і а • , пмілм*-
ту комсомолу, останній, до ре
чі, систематично підбиває під- 
стмкн змагання між піонер
ськими загонами, комсомоль
ськими групами.

Незабутнім для мене було 
кожне трудове літо. У нас дав
но існує шкільний інтернаціо
нальний табір прані і відпочин
ку «Дружба». Щоліта у ньому 
дружною сім’єю живуть і тру
дяться члени шкільної виробни
чої нашої Богданівської СШ 
№ 1. учні СШ № 1 міста Бала- 
шихн Московської області, Гри- 
горопільської ордена Трудового 
Червоного Прапора десятнріч- 

-------------------------------------- -------у

грунтообробне знаряд 
гектарів землі обробля 
пі рухами школярів 
певно, в колгоспі дільї 
не працювали члени 
чої бригади. Думаю, що 
ка повинна бути в кожній уч
нівській виробничій, бо ни
нішньому селу без неї не обій
тись. Вчимося бути господаря
ми змалку.

Ю. ІГНАТЕНКО, 
учень 10 класу Богданів- 
ської СШ № 1, член об
кому комсомолу.

Знвм'янський район,

КОМУ ЗАВТРА ДО ВЕРСТАТА?
<Ж КОМСОМОЛЬСЬКИМИ 0013- 
ціями Кіровоградських їй 
; і техучилища Н- ° існу

ють міцні зв’язки і ділор© спів, 
робітництво по профор'-нг.-ци 
учнів школи. За запрошення
ми комітету комсомолу учили
ща випускники дао* клас.п 
недавно побували и ТУ Мг б. 
Вони оглянули навчальні кабі
нети і майстерні, спортивний 
та актовий зали. З інтересом 
учні знайомилися з кабінетом 
технічної творчості. Особливо 
привернули їх увагу діюча 
модель сівалки, зроблена учас- 
нинами гуртка технічної тсор. 
чості Головний комітет ВДНГ 
СРСР за виготовлення ЦІ - ї сі
валки нагородне і 
дипломом ПІ ступеня

учнів нагороджені меда 
«Юний учасник ВДНГ» і 
шовний преміями.

Перед десятикласниками ви- 
ступили заступник директора 
училища з Иміічально-оиховної 
роботи М. Г. Будах, майбутній 
токар Сергій Гуцул, колишній 
учень СШ № 4 Ігор Гоабчак, 
який нині здзбувас в ТУ про
фесію електромонтера. Вини 
розповіли про наичання і від- 
починок юнаків і дівчат, про 
випускників техучилища, які 
трудяться зараз на багатьох 
підприємствах міста.

У СШ № 4 особливу увагу 
приділяють профсірІснТацІйній 
Рж>тІ. У цьому педагогам до
плигають адміністрація і уч
ні ТУ № 6. Вони оформили

ями 
гро-

ладим і 
навчання постійно 

ь перед сипускника- 
відають про спеці- 
пкі можна одержати 

У його стрі- 
тирі проводились

мзксрал. В 
робничого 
пнетупаюті 
ми, розпо 
альності, } 
□ техучилищі, 
лецькому >.;і . ...___ ........ ...
спільні змагання.

Така ж потрійна профорієн
таційна робота проводиться і 
в інших школах міста, У ми
нулому році більше чотирьох
сот випускників десятирічок 
обласного центру прийшли 
навчатись до нашого техучи
лища. Більшість Із них одер
жала деякі навички у між
шкільному навчально-вироб
ничому комбінаті, що дуже 
допомагає їм у навчанні.

М. ПОЛТАРАНІН, 
викладач Кіровоград
ського ТУ Не 6.

С(

Світлана ЛУНЯНЧУК із 
ОлеКсіївсьяої середньої 
школи Бобриняцьногр ра 
йону, Світлана БЕРЕЗОВ-

ьського ра- 
МАРУСЕИНО

СЬКА Із НлдлацьноїНоноархйнгельського 
йому, Віктор
і Валерій КИШКО із ПІща- 
нобрідської дссг 
Добровсличкізського ра
йону свою життєву дорогу 
□нее обрали. Про це вони 
заявили і на обласному 

лл ц,оті випускників загаль
ноосвітніх іинїл. що лоба 

жали працювати и тва
ринництві.

Фото В. ГРИБА.

річки

Відділ шкільної і студент 
ської молоді «МИ».

ПІОНЕРСЬКІ КОМІСАРИ
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УЧИЛИСЯ
ПІЗНА АТИ
с І т
П ЕЗСУМНІВНО, шкільні ро- 
** ки залишать у нашій па

м'яті світлі спомини про себе. 
Нині у нас, випускників, все 
востаннє — комсомольські 
збори, гарячі диспути, які ні
кого не залишали байдужими, 
останнє заняття школи поліг- 
інформаторів. Ми тільки прий
шли до дев’ятого класу, коли 
ця школа почала функціонува
ти. Наш керівник, кандидат 
педагогічних наук Арон Бори
сович Рєзнік зумів зацікавити, 
довів, що нині без правильно
го розуміння міжнародної об
становки не можна бути все
бічно розвиненою людиною.

і ось минуло два роки. За 
цей час ми опрацювали широ
ке коло питань, підготували 
інформації на теми: «Промо
ва Леніна на III з’їзді комсо
молу», «Хліборобському роду 
нема переводу», «Ленінському 
комсомолу — 65», «Назустріч

виборам», «Естафета Великого 
почину» та інші. Кожен із чле
нів школи провів по 10—12 
політінформацій. Нас двічі за
прошували на засідання клубу 
«Прометей» у міжшкільному 
навчально - виробничому ком
бінаті, де ми роз’яснювали уч
ням матеріали грудневого 
Пленуму ЦК КПРС, говорили 
про необхідність реформи за
гальноосвітньої та професій
ної школи.

Іншими очима дивимось ми 
тепер на саму політінформа- 
цію. Раніше вважали, що ос
новне її завдання — повідоми
ти про подію, а тепер прагне
мо всебічно розібратись у то
му чи іншому політичному 
ЯВИЩІ, висловлюємо своє став
лення до нього. Якось на уро
ці історії А. Б. Рсзнік при по
ясненні нового матеріалу про
читав нам уривок з книги 
О. Падеріна «Ожоги сердца».

ІЬМм були обурені негідним 
•’вчинком дівчини Бели, і коже« 

написав свій відгук на прочи
таний уривок. У зв'язку з цим 
вирішили провести пояітінфор- 
мацію «Шануймо ветеранів», а 
Світлана Кармаліцька написала 
листа О. Падеріну, в якому 
запевнила письменника, що се
ред нас нема таких бездуш
них і байдужих до чужого го
ря людей, як Бела. Світлана 
одержала відповідь і прочи
тала нам її на черговому за
сіданні.

Заняття у школі політінфор- 
маторів дали мені і моїм това
ришам дуже багато. Ми нав
чались працювати з періодич
ною пресою, словниками, до
відниками, гурток прищепив 
нам навики самостійної робо
ти. Окрім газет, я почала ці
кавитися бюлетнем «Аргумен
ты и факты». Готуючись до по- 
літінформації «Естафета Ве
ликого почину», використову
вала матеріали цього тижне
вика.

Ми прощаємося з школою, 
незабаром ввіллємося в сту
дентські чи трудові колективи. 
І я впевнена, що ті навики і 
знання, які ми одержали о 
гуртку, обов’язково стануть 
нам у пригоді.

Л. КУШНІР, 
староста гуртка політін- 
форматорів СШ № 1. 
м. Гайворон.
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Твори,
видумуи,
пробуй

Центральна рада ВТВР, редакції газета

«Пионерская правда» і журналів «Юным

техник» та «Моделист-конструктор» щоро

ку проводять Всесоюзну заочну виставку

технічної творчості піонерів, школярів і уч

нівської молоді «Твори, видумуи, пробуй!».

У минулому році проходив її тринадцятий
етап.

За цей період на адресу виставки на
дійшло близько 19 тисяч робіт юних новато
рів, колективів технічних гуртків, лаборато
рій, конструкторських бюро загальноосвіт
ніх шкіл, станцій і клубів юних техніків, 
шкільних організацій ВТВР.

У журналі «Моделист-конструктор» мате
ріали виставки публікувались під рубрика
ми «Юні техніки — народному господар-

ству», «Громадське КБ «МК», «Твори, ви
думуй, пробуй!», «Конкурс ідей», «Органі
затору технічної творчості». У багатьох 
публікаціях йшлося про суспільно корисну 
спрямованість дитячої технічної творчості і 
конкретний вклад юних техніків у вирішен
ня народногосподарських завдань.

Під рубрикою «Потрібні Архімеди!» у 
рамках виставки юним винахідникам і ра
ціоналізаторам пропонувались завдання, 
взяті з тематичного плану по винахідництву 
і раціоналізаторству Держкомітету СРСР 
по виробничо-технічному забезпеченню сіль
ського господарства.

Підбивши підсумки чергового етапу Все
союзної Заочної виставки технічної творчос
ті піонерів, школярів і учнівської молоді 
«Твори, видумуй, пробуй!», що проходив у 
минулому році, колегія Міністерства освіти 
СРСР, президія Центральної ради ВТВР, 
редакції газети «Пионерская правда», жур
налів «Юный техник» і «Моделнст-конструк- 
тор» постановили нагородити колективи 
творчих об’єднань учнів і окремих авторів 
за подані на виставку кращі роботи, а та
кож керівників гуртків технічної творчості 
і творчих об’єднань учнів за активну роботу 
по залученню піонерів, школярів та учнів
ської молоді до технічної творчості. Серед 
відзначених і наш земляк — восьмикласник 
Ігор Бужан із Вільшанського району, який 
визнаний одним із переможців постійного 
розділу «Пионерской правды» — «Винайти? 
Це так просто? Це так складно!». Грошовою 
премією нагороджений і колишній керівник 
гуртка юних винахідників і раціоналізато
рів Вільшанської станції юних техніків 
В. А« Боршуляк.

Т. ПАНЧЕНКО, 
інженер обласної ради ВТВР.

ПРОЩАНИЕ
До свиданья, школа, до свиданья' 
Быстро пролетел последний 'год 
Подошли минуты расставанья 
Принося нам тысячи забот. ’ 
Должен успевать ты в ногу с веком, 
Чтоб гордились именем твоим. 
Главное — остаться человеком’

со школой
1'лавное — не кем быть, а каким... 
Никогда за парты уж не сядем, 
И оценок нам не получать.
Нам уже придется (без подсказок!) 
На вопросы жизни отвечать. 
Расстаемся мы с учителями, 
С белою березкой за окном,

Только сердцем будем вечно с вами. 
Где б ни довелось нам жить потом... 

До свиданья, школа, до свиданья! 
Наступил черед наш уходить... 
Пусть грустны минуты расставанья, 
Никогда тебя нам не забыть!

Т. БАЩЕНКО, 
десятиклассница.

г. Кировоград.

Недавно закінчився XVII 
Всесоюзний кінофестиваль. 
Серед фільмів для дітей | 
юнацтва приз було присуд
жено стрічці кіностудії ;М1 
О. Довженка «Одиниця з об
маном». До речі, цим філь
мом відкрився Всесоюзний 
тиждень дитячих фільмів 
під девізом «Ім’я Леніна у 
серці кожному», традиційно 
присвячений дню народжен

ня піонерської організації.
Отже, фільм про дітей і 

для дітей. Шостий «Б». Зви
чайний клас звичайної київ
ської школи. І все в ньому 
як завжди — є свій винахід- 

і витівник Дмитруха, є 
авторитет — 

перша кра-

ник 
незаперечний 
силач Фігура, є 
суня — Таня Мороз, с, на
решті дуже серйозна і зак
лопотана справами колекти
ву голова ради загону Ляля 
Іванова. От із її ініціативи й 
почалися у класі події, що як 
у вир затягнули всіх, навіть 
старшу піонервожату.

Ляля завжди все знала, а 
якщо і не знала точно, то 
здогадувалась і ніколи «тчо-

му не дивувалась. Головною 
її турботою був «Екран зма
гань» і роботу вона будува
ла так, щоб будь-якою ціною 
бути попереду всіх на цьому 
«Екрані». І 
було поліпшити 
роботу, то Ляля 
стислий строк 
го чемпіона. І 
знайшлася 
тя Онищенко, 
проштовхувала 
«чемпіони». Правда, 
весь клас повинен 
цювати на нього: 
ки готувати (з 
оцінками тренер 
тить до змагань), 
лодшу сестричку 
хтось про харчування раціо
нальне турбуватись (у 
спортсменів повинна бути 
певна вага), хтось слідкува-

І коли необхідно 
і спортивну 
і вирішила у 
виховати сво- 

кандидатура 
підходяща — Ві- 

Саме його 
Іванова у 

тепер 
і був пра- 
хтось уро- 

поганими 
не допус- 
хтось мо- 

бавити,

ти, щоб не порушувався ре
жим

Усе було продумано Ля
лею до дрібниць і раптом її 
злагоджена система почала 
руйнуватися... Одна ланка за 
другою у здавалося б міц
ному ланцюжку стала випа
дати. І врешті-решт справа 
ускладнилася ще й тим, що 
вчителька математики поста
вила Віктору одиницю. А 
він цю одиницю не став 
змивати чудодійним засо
бом і був усунутий від зма
гань. І все це звалилося 
на Лялю в останній момент, 
коли перемога була зовсім 
близько — і перше місце на 
«Екрані», і її, 
лідерство...

Подивіться 
Посмійтеся

Лялі Іванової,

цю стрічку, 
з вчинків її

ТВІЙ КІНОЗАЛ

героїв і замисліться. А є над 
чим. 
му
Гусельникова 
Андрія — 
питання: 
«погані» 
діти хороші. І ця неймовірно 
історія, яку 
юні актори Оленка Борзуно- 
еа, Олена 
Кропот, 
кий, Оля Прох, 
говорити з екрана про фор
мування у 
доброти, 
вання цих 
якостей у 
коління сьогодні важко

Тому що авторів філь- 
сценариста Олександра 

та режисера 
Праченка цікавить 

звідки ж беруться 
дорослі, якщо всі

нам показали

Зайцева, Олег 
Олексій Корсунсь- 

дозволила

дитини чесності, 
сміливості. Вихо- 

високоморальних 
підростаючого по- 

і » пе
реоцінити* 1 тому справед
ливо, що фільм одержав ви
соку нагороду фестивалю.

І. ПІДОПРИГОРА.

і

Дівчат чекають 
гоні

Комсомолець —
Саме оін допомагає піонерам 
рости духовно, не
осторонь цікавих і КОрИЦДх 
справ Валентина Наконс'*™ І 
Любой Гараз другий рік Пра
цюють із своїми хлопчиками і 
дівчатами. Минулого рану 
комсомолки прийшли навчати 
ся у нашу школу І відразу 
попросилися ПІОНерСЬКИМЬ|ЛО- 
жатимн в один із загонів^Ра- 
зом із своїми підшефними Ва
ля І Люба збирають метало
брухт, макулатуру, щоб потім 
із них на заводах зробили 
трактори і автомобілі, зошити 
і підручники.На загальношкільних номсо 
мольських зборах Валя • лю 
ба діляться із молодшими к 
легами досвідом, застер 
від хибних рішень Вони « 
ють на це пфаво. бо завжди 
уважно вислуховують пре ген 
зії піонерів і обов’язково ВИ 
правляють СЕОЇ помилки.

Із першого дня роботи Ва
лентина Наконечна і Любое 
Гараз пам’ятають, що за вихо
вання підшефних вони відпо
відають перед своєю комсо
мольською совістю. Тому ніно- 
ли не відмовляються ПІТИ ІЗ 
хлопчинами і дівчатками на 
екскурсію, провести цінавни 
захід. „Піонери завжди з великим 
нетерпінням ченають своїх во
жатих — а це найбільше ви
знання, найбільша радість для 
дівчат.

О. М АЗАРА ТІЙ, 
секретар комсомольської 
організації Плетеноташ- 
лицької СШ.
Маловисківський район.

КОНСУЛЬТПУНКТ 
«ВІТРИЛ»

Галина Щляховська і Світ
лана Богач із Гайворона мрі
ють проють про професію швачки. 
Алла Покотнлова із Оситняж- 
ки Новомиргородського та 
Іван Симончук із Лозуватки 
Маловисківського районів 
хочуть стати перукарями.

Радимо вам вступати до 
Кіровоградського ТУ № 4 
(вул. Гоголя, 79), або Кірово
градського професійно-техніч
ного училища облпобутуправ- 
ління (Великовисківське шо
се, 2).

* * *
«Прошу повідомити адресу 

навчального закладу, де б я 
змогла набути професію про
давця», — пише у листі до 
редакції С. Сліпець із Ліихай- 
лівки Олександрівського ра
йону.

Професією продавця про
мислових чи продовольчих то
варів можна оволодіти у Кі
ровоградському професійно- 
технічному училищі управлін
ня торгівлі облвиконкому 
(вул. Васи.тини, 5), куди 
приймають з освітою за 10 
класів.

* * *
Ганна Кокошко із Котовки 

Гайворонського району мріє 
стати бібліотекарем.

Ганно! Вступай до Олек
сандрійського культурно-ос
вітнього училища (м. Олек
сандрія. вул. Діброви. 47).

♦ * *
«З дитинства хочу стати 

кухарем. Підкажіть, де мож
на набути таку професію». — 
пише до редакції Валентина 
Горбатюк із Голованівського 
району.

У Кіровоградському профе
сійно-технічному училищі гро
мадського харчування-облви
конкому (вул. Компанійця, 
65).
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Завтра — Міжнародний день захисту дітей

У цього дитячого садна 
вік дошкільнятський — 6 ро
ків. Саме стільки часу мину
ло відтоді, як правління ор
дена Трудового Червоного 
Прапора колгоспу «Зорл ко
мунізму» Ноаоархангельсько- 
го району подарувало малю
кам Надлана чудове двопо
верхове приміщення (див. 
фото). Зараз тут виховується 
130 дітей п’яти вікових груп. 
Доглядають за ними люди 
добрі, щирі, дбайливі.

Це — і завідуюча дитсад
ком комуніст Валентина Бі- 
лецьна (її портрет занесено 
на обласну Дошку пошани), 
і виховательки секретар 
комсомольської організації 
Валя Буднин, Надія Жулмн- 
сьна, Тамара БАУЛ (її ви ба
чите на фото разом із хлоп
чиками та дівчатками серед
ньої групи), Людмила ЛІСО
ВА (на фото — під час за
нять з підготовчою групою).

У колгоспному дитсадну, 
де вони працюють, все і зви
чайно. і незвичайно. Звичай
но тому, що таких чудово 
обладнаних дошкільних ди
тячих закладів у нашій об
ласті чимало. Незвичайно то
му, що не може бути зви
чайним процес становлення 
маленької людини. Це — 
завжди диео.

С. ПЕТРЕНКО,

ДРУЖНИМ 
«МО-ЛОД-ЦІ!»
вітали учасники обласного фіналу військово-спортивної 
гри «Орлятко» переможців. Ними стали учні Гайаорон- 
ської середньої школи № 5 і майбутні будівельники з 
Кіровоградського професійно-технічного училища № 2.

Нинішнього року учасни
ки змагань були поділені 
на дві групи: в одній міря
лися силами учні професій
но-технічних училищ, в ін
шій — загальноосвітніх 
шкіл. Боротьба була впер
тою і серед школярів, і се
ред завтрашніх робітників 
і хліборобів. Деякі резуль
тати юнармійців, зафіксо
вані на змаганнях, значно 
перевищували минулоріч
ні показники.

Паіівлучвішпмп стріль
цями визнані учні Кірово
граді! кого МП ГУ № 2 Сер
ий Мосендз та Лариса 
Гончарова, які вибили 47 
очок з 50 можливих.

Вітали юнармійці Бог- 
дапівської СШ -.'У? 1 Зна- 
м’янського району своїх то
варний! Анатолія н Олек
сандра Пащснків та Вале
рія Студелюка, 
пиїі розбір 
а втом ат а 
провели ,’а 
нормі 45.

2G разів 
перекладині учень Ганно- 
ронської C1LI № 5 Борис 
Мірошниченко. Перекрити 
його результат не пощас
тило нікому. А чемпіонкою 
ГАйпаиь у віджиманні рук 
а хлорі стаза Тетяна Лобе- 
дайло із першої долин- 
01'01 десятирічки. Воля 
до перемоги і висока фі
ск' на підготовка допомог- 
.'.іі дірчяиі встапоіПпи ре- 
ю;.д військово-спор півної 
■j-.H -- 43 рази.

На «стабільніше на зма
ганнях виступали представ
ники Гайворонської деся

тирічки № 5. На проміжних 
фінішах вони тричі були 
першими, двічі другими і

які недов
га складання 
Калашникова 

2і секунду при

підтягнувся на

один раз посіли трете 
місце.

У вершин день фіналу 
юнармійці повинні були 
виявити теоретичні знання 
і практичні навики з ци
вільної оборони І МЄД11КО- . 
санітарної підготовки. Най- 
краще із завданнями спра
вились серед учнів профе
сійно-технічних г училищ 
прсдсіаі’і вкн Капітанів- 
ськсіо МИТУ № 10, а се
ред шко.ія] ів — учні Бог- 
д; пінської СШ № 1. Гли
бокі і міцні знання з меди- 
ко-санітариої підготовки 
показали майбутні буді- 
ьсльниі'П із восьмого проф
техучилища і юнармійці кі
ровоградської дев’ятнад
цятої школи. Саме цим 
командам як переможцям 
і були вручені почесні гра
моти обласного комітету 
ДТСАДФ і обкому Черво
ного Хреста.

Миколу Однокоза юи- 
арміі’щі Капіта пінського 
профтехучилища № 10 не 
випадково обрали коман
диром свого відділення. 
Вони знали, що Микола 
завжди підтримає d скрут
ну хвилину, підбадьорить. 
Головний суддя змагань 
серед ПТУ Л. І. Котов так 
охарактеризував Однокоза;

— Командир він вольо
вий, рішучий і, що найго
ловніше, — вміє психоло
гічно підготувати товари
шів до чергового етапу 
змагань, націлити па хоро- 
ші результати. А це для 
командира важлива ри
са — примусити бійців по
віриш у власні сили.

Микола Одиокоз не тіль
ки орієнтував товаришів 
па високі результати. Він і 
сам був одним з кращих

ФУТБОЛ

«Зірш-«Аштш-2:2
Вже на перших хвилішах тчу футбо

лісти < Атлантики:» мгля можливості влу
чити у порота • Зірки . які невпевнено 
захищав Борис Філатов. Поступово гра 
вирівнялася, а згодом ініціативою заво
лоділи кіровоградці. На двадцять сьо
мій хвилині наші земляки одержали пра
во па кутовий. Його чітко подає Сергій 
Ралюченко, а Ігор Черненко забиває гол.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

А ЦТ (І програма)
10.35 — 'Лультфільм • Вук». 

1 серія. 11.15 — Концерт 
ансамблю пісні й тан
цю «Весна» м. Кіровограда. 
11.35 — Новини. 14.30 —
Новини. 14.50 — До Міжна
родного дня захисту дітей. 
Документальні фільми. 15.35
— Концерт оркестру росій
ських народних інструментів 
Волгоградського музичного 
училища. 15.55 — Російське 
мова. 16.25 — Ио.чшіп. 16.30
— Телефільм для дітей. 
«Пригоди Петрова 1 ВасечкІ- 
на. звичайні й неймовірні». 
1 і 2 серії. 18.-15 — Сьогодні 
у світі. 19.00 — Докумен
тальні фільми. 20.30 — Сим
фонічні мініатюри N. Глін- 
кн. 21.00 — - Час». 21.35 — 
Концерт артистів оперети 
22.40 — Сьогодні у світі. 
22.55 — Продовження кон
церту.

± УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Виробнича гімнастика. 10.30
— Співають діти. 10.55 — 
Програма -Братерство». 12.55
— Новини. 16.00 — Новини.

16.10 — ВІдеорепортаж про 
нарад піонерії на Хрещати
ку. 17.10 — Докумейтальций 
телефільм «Зроблено для ді
тей». 17.30 — Телефільм.
: Кіровоград). 17.45 — День 
за днем. (Кіровоград). 18.00 
— Крупним планом. Дитя
чий хор Держтелерадіо 
УРСР. 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 — На порядку 
денному. 19.45 — Музичний 
телефільм «Грає В. Петрен
ко». 19.55 — Солдати право
порядку. 20.40 — На добра
ніч, діти! 21.00 — -Час». 
21.35 — О. Толстой. «Ділок-». 
Вистава. В перерві — Но
вини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 —

Фільм-кояцерт «Танцює Ді- 
ляФруз Джаббарова». 9.05 — 
22-іі тираж - Спортлото» 9.15 
— Коло читання, 10.00 —
Архітектура Калуги. 10.30 — 
Світ рослин. 11.15 — Доку
ментальний телефільм. < Сла- 
в'ялогорськ-». 11.25 — Пере
можці. Клуб фронтових дру
зів. 12.40 — «Товариш піс
ня». Всесоюзний телекон
курс. 13.15 — Це ви можете. 
14.00 — Тележурнал «Сім'я і 
школа». 14.30 — Новини. 
14.45 — Очевидне — неймо
вірне. 15.40 — Етюди С. Рах-

маніпова у виконанні піаніс
та С. Іголпнсьного. 15.55 — 
Обличчя друзів. 16.40 — Но
ннин. 16.45 — Бесіда полі
тичного оглядача В. Бекето
ва. 17.15 — П Всеросійський 
огляд народних хорів. Ви
ступ пісенно-інструменталь
ного. хореографічного ан
самблю «Русь» м. Владимира. 
18.00 — Міжнародна зустріч 
з футболу. Збірна Англії — 
збірна СРСР. У перерві — 
18.45 — Якщо хочеш бути 
здоровим. 19.45 — Мульт
фільм «Лінь». 20.00 — Кон
церт радянської пісні. 20.20
— Па арені цирку. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Телевйстапа. 
О. Пушкін. «Заметіль». 22.50
— Мелодії і ритми зарубіж
ної естради 23 50 — Новини.
А УТ

10.00 — Повний. 10.20 — 
Ранковий концерт. 11.20 — 
Ігротека. Ділова телегра 
«Фітотрон». 12.00 — Призна
чається побачення. Музична 
розважальна передача, 12.30
— Новини. 12.45 — Доброго 
вам здоров’я. 13.15 — Ху
дожній телефільм «Заповіт 
старого майстра». З і 4 се
рії. 15.25 — Наука 1 час. 
15.55 — Неспокійні серця. 
Майбутні спеціалісти «Све- 
ми», 16.25 — Зелений пог
ини. 10.55 — 3 концертів 
Всесоюзного фестивалю ми
стецтв «Київська, весна». 
18.45 — День за днем. (Кіро- 
поград). 19.00 — Актуальна 
камера 19.30 — Мода. Мода. 
Мода. 20.35 — Естрадні ме-

події. 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.35 — 
Художній ф;ільм -"Свекруха». 
22.50 — Новішії.
д ЦТ (II програма)
15.45 — Мультфільми. 16.15 
— «Віраж». Молодіжно-спор
тивна передача. '" 
Музичний кіоск.
Документальний 
•"Дзвін пам'яті».

Прокоф’ев. 
увертюра». 15.1.' 
ров'я. 20.00 — Вечірня і

18.00 — 
18.30 —
телефільм 

19.00 —
«Роеііїси.-а 

19.15 — Здо-
,____ . газ
ка. 20.15 — Міжнародні зма
гання з художньої гімнасти
ки на приз газети -Совет
ская культура». 20.45 — До
кументальний телефільм 
<-П®верненпя дирижабля». 
21.00-— «Час». 21.35—Фільм 
,. Я хрчу співати». 22.55 — 
Спортивна передача.

До
Докумеп- 

відрод- 
«Турбота 
і однієї 

. ............ Будильник
10.00 — С-'П’жу Радянському 
Союзу! 11.00 — Здоров'я.
11.45 — -райкова пошта». 
12.15 — «БудішіиЦтво і ар
хітектура». 12.30 — Сільська 
година. 13.30 — Музичний

8.00 — «Час». 0.35 
Дня меліоратора, 
тальні фільми - На 
жених землях» 
номер один». -"Ціна 
краплі». 9.30 — Гу

«Моподой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском язике.

НАША АДРЕСА:

316050, МПС,
м. Кіровоград, 
вул. Луначарського, 36.

БК 05297. Обсяг О.В Друк. ЕРИ.

при неповному розбиранні 
і складанні автомата Ка
лашникова — впорався за 
28 секунд, бігу на 1000-мст- 
ровій дистанції.

Особливо хочеться зупи
нитись на змаганнях з вог
невої підготовки.

— Показані результати 
гас радують, —' сказав 
командуючий грою полков
ник у відставці О. М. Гри
шаков. — По 47 очок із 
50 можливих вибили Ла
риса Гончарова та Сергій 
Мосендз з Кіровоград
ського МПТУ № 2, 46 — 
Сергій Осипчук, учень 

- Гаііворонської СШ № 5, по 
45 — Анатолій Мелехов та 
Ігор Ярема з Помічнлн- 
ської десятирічки Добро- 
велпчківського району та 
Іван Тимченко — коман
дир юнармійців восьмого 
профтехучилища.

Вміти красиво марширу. 
ваги, чітко виконувані на
кази командирів — це 
теж ціла наука. Нею най- 
краще оволоділи ірвармін
ні Капітан івськогр проф
техучилища і п’ятої Г_Й- 
воронської 
Саме їх 
значили 
кани.

гай- 
десятпрічкн. 

виступи судді від- 
ііамвііщиміі оці«-'

* •
гра закінчилась 

Підбито підсумки змаган
ня, визначено призерів. 
Разом із своїми вихован
цями радіють успіхам і ті, 
хто готував команди до 
в і дно и і д а. і ы і і і х змагань. 
Цс — керівники початко
вої військової підготовки 
Микола Петрович Фурма
нов (МИТУ № 2), Воло
димир Семенович Чабан 
(Тайворонська десятиріч
ка Лі? 5), Віктор Григоро
вич Чсбогарьов (МПТУ 
№ 8), Юрій Петрович Ба- 
тін (СШ № 19 м. Кірово
града). ІІІІНІІШІІ високі 110- 
казннки юнармішіів — це 
результат і їх повсякден
ної наполегливої роботи.

О. СКИРТА НЬ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

с. Федорівна, 
Кіровоградський район.

Після пропущеного м’яча севастопольці 
більше атакують. Па тридцять п’ятій 

хвилині помилку допускає Філатов, і м'яч 
опиняється в сітці воріт «Зіркії».

Другий іаіім проходив у обопільних 
атаках. На його початку севастопольці 
добиваються успіху. Загроза поразки 
примусила «Зірку» діяти впевненіше. І'а 
шістдесятій хвилині Сергій Рдліочепко 
встановлює рівновагу — 2:2.

Кіровоградці після першого кола ма
ють у своєму активі 9 очок з 24 можли
вих.

кіоск. 14.00 — Доігумсн-
■гальний фільм «Рим». 14.35
— Співає Л. Берте. (Італія). 
14.45 — Мультфільм. ' 
Чемпіонат Європи з 
лу. Юнаки. Фінал. У 
ві — 15.40 — Якщо 
бути здоровим. 16.35 
вини. 16.45 — «В піснях 
лишимось ми». Концерт. 
17.15 — Сьогодні — День 
меліоратора. 1.7.45 — Народ
ні мелодії. 18.00 — ІЧІжиа- 
родна панорама. 18.45 — 
Мультфільм <Вук». 2 серів.
19.20 — «За вашими листа
ми». Музична передача 
Дна меліоратора. 20.00 
Клуб 
«Час», 
огляд, 
цент 
22.55 -
А ут

10.00 — Повили. 10.20 — 
Загартуйте дитину. 10.55 — 
Інтерклуб. 11.40 — Кінопро- 
грама: Село, пошуки і ре
зерви». «Земля-, що ожила».
12.20 — У. Джордан. «Андре 
Шенье». Вистава. В перерві
— Новини. 14 35 — Сьогод
ні — День меліоратора. 
14.45 — Пісня скликай дру
зів. 15.15 — Телефільм «іду 
за тобою». 16.00 — Слава 
солдатська. 17.00 — Грані 
пізнання. 17.25 — Художній 
фільм із субтитрами, 
лювапня па лисиць».
— «Актуальна камера».
— Заключний концерт Все
союзною фестивалю 
тецтв «Київська

15.00 — 
футбо- 
перер- 
хочеш 
— Но- 

за-

до
меліоратора.
мандрівничії!, 21.00 — 

21.35_— Футбольний 
Фільм-ісои- 

цпгана».
22.05 — 

••Розповіді 
Новини.

«По- 
10.00 
10.30
шіс- 

весва»
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В. ШАБАЛІН.

20.40 — На добраніч, дітиі 
21.00 — -«Час»; 21.35 — Про
довження заключного кон
церту Всесоюзного фбСТИ- 
валю мистецтв «Київська 
весна». 22.35 — Світ поезії 
О. С. Пушкіна. 22.55 — Но
вини.
А ЦТ (II програма)

10.00 —Концерт хорової і 
симфонічної музики. 11.00—У 
світі тварин. 12.00 — Стадіон 
для всіх. 12.30—Розповідають 
наші кореспонденти. 13.00— 
Чемпіонат Європи з футбо
лу. Юнаки. Матч за трете 
місце. 1-1.35 — Мультфільм. 
14.50 — 9-а студія. 15.50 — 
Видатні радянські виконав
ці — лауреати Ленінської 
премії. На концертах Г. Рож- 
дественського. 16.10 — Теле
фільм «Два капітани» 3 се
рія. 18.05 — Документальний 
фільм. 18.15 — Міжнародні 
змагання з художньої гім
настики на приз газети ->Со- 
ветскал культура». 18.45 — 
Супутниіс кіноглядача. 19.30
— Спортивна передача. 
20.00 — Вечірня казка 20.20
— Документальний теле
фільм. 20.30 — Державний 
Російський музей. •'МИС
ТЕЦТВО. народжене .Жовт
нем». 21.00 — - Час». 21.35—- 
Телефільм •’Показання по
терпілого».

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Газета виходить у вівторок 
четвер і суботу.

Друкарня імені Г М Димитроаа 
видавництва 

«Кіроооградсьна правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України 
м Кіровогг--\ аул Глінми, 2.
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